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STROKOVNI SVET ZA ŠPORT 

Železniki, 22.09.2020 

 

Zapisnik 5. redne seje Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec 

 

Seja je bila v torek, 22.9.2020 ob 19. uri, ki je potekala v pisarni direktorja JZR, s pričetkom 

ob 20.10 uri  (končano ob 21:40)  

 
Prisotni: Boris Kavčič, Anže Kavčič, Klemen Tomaševič, Matevž Gladek, Niko Bertoncelj, Srečo 

Rehberger, 
Odsotni: / 
Ostali prisotni: Gregor Habjan - direktor JZR,   
Opravičeno odsotni:, Brane Čenčič 
 

Dnevni red: 

1) Pregled zapisnika 4. seje; 

2) Pregled prijav na razpis športne prireditve in ocena ter dodelitev sredstev prijaviteljem 

3) Nadaljevanje obravnava novega Pravilnik za šport; 

4) Vprašanja in pobude. 

 

ad1: Pregled zapisnika 4. seje 

 

Zapisnik 4. seje smo pregledali, pripomba je bila, da še nismo prejeli matrike za kruiterije. 

 

 

ad2: Odpiranje vlog prispelih na razpis 

 

Na razpis je prispelo 7 vlog društev. (Kegljaški klub Železniki, , JZR, , SD Lotrič, ŠD Kamikaze, ŠD Selca, 

SK Domel Železniki, ŠD Dražgoše, ) 
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Tabela - porazdelitev točk: 

 

 
 

 

SKLEP št. 7 

(k točki 2) 

Člani Strokovnega sveta za šport so potrdili zneske v tabeli in dodelili da 
JZR  izda  v tem tednu sklepe o dodelitvi sredstev vročene s povratnico. Po 
prejeti povratnici je rok za pritožbe 8 dni. Po tem roku in vseh vrnjenih 
povratnicah je zadeva pravnomočna in JZR sklene z vsakim izvajalcem 
pogodbo v dveh izvodih ter po podpisu izplača sredstva.  Pogodbe je 
potrebno vrniti podpisano v roku 8 dni.   
 

Odgovoren: Boris Kavčič, predsednik strokovnega sveta za šport 

Izvajalci: Gregor Habjan 

Rok izvedbe: 24.9.2020 

 

 

ad3:   Nadaljevanje obravnava novega Pravilnik za šport 
 

Boris pripravlja spremembe pravilnika, ki ga bomo na naslednji seji resneje obravnavali. Anže 

predlaga da se spremembe pravilnika pošlje po e mailu vsem članom in bomo skupaj 

komentirali in vnašali ter predlagali spremembe. 

 

ad4:   Vprašanja in pobude 
 

 - Boris je predstavil tudi razdelitev občinskih razpoložljivih  sredstev na področju športa za 

leto 2020. Nogomet in rokomet je ostalo podobno, strelcem se je znesek dvignil skoraj za 
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polovico. Jzr dobi kar nekaj sredstev, ki jih potlej večino razdeli preko razpisa naprej, ostala 

društva pa dobijo nekoliko manj sredstev. 

 - Anže je povprašal glede sredstev 5 % povišanje, kaj se dogaja s tem.  

                      Odgovor je da se je s korono vse aktivnost zaustavili. 

  - Boris je predlagal, da moramo poskrbeti za to, da se redne vzdržujejo in obnavljajo objekti 

katere imamo v občini. Pomembno je, da  imajo tisti, ki se želijo rekreirati to možnost.   

- razmišljali smo, da bi morala biti sredstva za redno vzdrževanje vseh  športnih objektov v 

Sleški dolini zagotovljena v proračunu (samo vzdrževanje , brez investicij).  

 

 

 

 

Naslednja seja je predvidena v torek dne 10.10.2020  ob 19 h! 

 

 

Zapisal: 

Gregor Habjan 

Boris Kavčič l.r. 

Predsednik strokovnega sveta za šport 

 


